
 

 

Första handelsdag i MoveByBike Europe 

Idag är första handelsdag i MoveByBike Europe AB som är verksamma inom transport- 

och logistikbranschen. De erbjuder transporttjänster via egenutvecklade eldrivna 

transportcyklar. 

 

Verksamheten drivs via egna distributionsnät och så kallade city-hubbar. Kunderna består av 

både privata aktörer samt företagskunder, med störst koncentration runt storstäderna. Bolaget 

grundades 2012 och har sitt huvudkontor i Malmö. 

 

“Vi på MoveByBike har arbetat med resan mot notering under en längre period och ser nu fram 

emot att fullfölja vår kommunicerade plan, leverera på uppställda målsättningar samt verka i den 

noterade miljön. Vi är otroligt glada att så många har valt att investera i MoveByBike och vår 

verksamhet. Detta visar på att vi är många som vill vara med på resan mot ett grönare och mer 

hållbart samhälle. Vi når helt rätt målgrupp, vilket ger oss ett tydligt kvitto inför kommande e-

handels expansion. Tack vare det kapital som vi erhåller möjliggörs vår fortsatta expansion i 

Sverige och Norden. Vi är övertygade om Bolagets potential och ser fram emot att fortsätta 

arbetet med att erbjuda snabbare, effektivare och mer miljövänliga leveranser.” säger Lisette 

Hallström, VD, MoveByBike Europe.  
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I samband med noteringen genomförde MoveByBike Europe en nyemission som tillför bolaget 

cirka 16,52 MSEK. Genom erbjudandet välkomnar bolaget cirka 515 nya aktieägare.  

 

”Idag välkomnar vi MoveByBike Europe. Ett bolag som inte bara erbjuder miljövänliga transport- 

och logistiklösningar, utan producerar även själva sina eldrivna transportcykelfordon. Med 

ambitionen att hjälpa till med den gröna omställningen i storstäderna, är det ett bolag som ligger 

rätt i tiden och det är det tionde bolaget som noteras på Spotlight i år. ” säger Carl-Henrik 

Nordberg, Head of Listing, Spotlight.  
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OM SPOTLIGHT 

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och 

tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för 

våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli 

delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som 

Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR. 
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